
 

 
 

 

 

.. Agenda 
 24 september  Schoolatletiekdag 

 25 t/m 29 september  Week van de pauzehap 

 2 oktober   Start kinderboekenweek Thema: Gruwelijk Eng! 

 4 oktober   MR vergadering van 16.45 tot 18.00 uur 
 5 oktober   Staken leerkrachten PO: school gesloten 

 6 oktober    Uiterlijk: doorgeven deelname kinderyoga 

 9 t/m 13 oktober  Studieweek: alle leerlingen vrijdag 

 16 t/m 20 oktober  Herfstvakantie 

  

Kamp bovenbouw 
Wat was het genieten, vorige week in Helmond! In een fijne sfeer zijn de 
kinderen uit de bovenbouw heel leerzaam bezig geweest. Het thema van 
het kamp was dit jaar de Romeinen.  
We kunnen terugkijken op een zeer geslaagd kamp. 

Met name bij activiteiten zoals een kamp zijn we heel blij met hulp die 
we van ouders krijgen. Dat er zelfs ouders helpen die géén kinderen in de bovenbouw hebben dit jaar is toch 
wel heel bijzonder. Daar zijn we dan ook heel dankbaar voor én heel trots op!  
Graag willen we alle ouders die hebben meegeholpen hartelijk bedanken.  

Nieuw kosmisch project  
Deze periode werken we aan het kosmische project: Weer en klimaat. De kinderen zullen van 
alles leren over het weer, de verschillende klimaatzones, orkanen, vormen van neerslag etc. 

Misschien kunnen ze er thuis al over vertellen?  
Dit project loopt tot en met vrijdag 17 november. 

 

Week van de pauzehap 
Van 25 tot en met 29 september doen alle kinderen mee aan de Week van de Pauzehap, een lesprogramma 
van Ik eet het beter. Ik eet het beter is een educatief platform van Albert Heijn. Binnen dit platform ontwikkelt 
Albert Heijn, in samenwerking met het Voedingscentrum, verschillende initiatieven die leerlingen van de 

basisschool actief aanzetten tot een gezonde leefstijl.  
Tijdens de Week van de Pauzehap leren en ervaren leerlingen van groep 5 tot en met 8 hoe lekker en leuk het 
is om te kiezen voor gezonde tussendoortjes. Op dinsdag, woensdag en donderdag krijgen ze een 
verantwoorde pauzehap aangeboden. Die dagen hoeft uw kind dan ook geen 10-uurtje mee te nemen. Op 
vrijdag 29 september is er een opdracht rond een zelf meegenomen gezond tussendoortje. Het is leuk als uw 
kind zelf met een suggestie komt. U kunt uw kind daarbij helpen door te stimuleren om een tussendoortje te 
kiezen dat niet zo voor de hand ligt, zoals een bijzondere fruitsoort of een aparte groente- snack. Let er op dat 

uw kind het die vrijdag meeneemt naar school.  

Kinderboekenweek thema Gruwelijk Eng 
Dit schooljaar starten wij op 2 oktober met de kinderenboekenweek. Al iets eerder dan 
de officiële start vanwege de herfstvakantie.   
Het thema is ‘gruwelijk eng’! Er staan dan ook verschillende spannende activiteiten 
gepland waarbij we samen lekker gaan gruwelen. 
Op maandag 2 oktober starten we meteen met een paar Gruwelijk enge leerkrachten 

op het plein die jullie zullen verwelkomen. Samen zorgen we voor een feestelijke 
opening. Ook zijn alle ouders natuurlijk van harte welkom om met ons dit thema te 
openen. We zien jullie graag allemaal op het plein!  
Gedurende de kinderboekenweek besteden we in de klassen aandacht aan 
leesbevordering. Zo lezen we uit boeken die passen bij het thema en kiezen we leuke 
verwerkingsvormen uit. Er worden verschillende voorstellingen en workshops gegeven 

en we sluiten de week af met een spannend jachtspel. 
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Ook wordt er voor de MB,TB en BB weer een boekenruilmarkt georganiseerd waar de kinderen boeken van 
zichzelf kunnen ruilen met andere kinderen. Hierover volgt nog verdere informatie. 

Sparen voor je schoolbieb  
Beste ouders, 

Voor wie het leuk vindt en toevallig een boek tijdens de Kinderboekenweek koopt bij Bruna kan ons helpen 
onze schoolbieb uit te breiden. Wij als school kunnen namelijk de kassabonnen van gekochte boeken 
verzamelen en hiermee sparen voor nieuwe boeken. 
Wanneer jullie een kassabon hebben kunnen jullie deze inleveren bij Mieke of Maica (leerkrachten OB). 
Alvast heel erg bedankt! 

PO code rood 

Op donderdag 5 oktober, de dag van de leerkracht, wordt de dag van het 
lerarentekort. Code rood, de laatste waarschuwing. Op initiatief van PO in actie 
kondigen de AOb en CNV Onderwijs een staking van één dag aan. 
Houdt u er rekening mee dat het kan voorkomen dat onze school deelneemt aan deze 
landelijke staking. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de aankondiging die u 
op 15 september ontvangen heeft.  

 
 


